
Слика Опис Производител Модел Цена (ЕУР) Цена (ДЕН.)

Камера во вградени две леќи, 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON)

B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0035 Lux @ (F2.2.5, AGC ON), 

дигитален WDR, 

поддржува поединечно броење на луѓе кои влегуваат и излегуваат,

дефинирање на поле за броење во зависност од конфигурацијата на 

терен. Можност за мануелно подесување на висина и агол на 

поставеност на камерата.

Резолуција Max. 1920*1080 @25fps, IR range Up to 6 m, компресија H.265, H.264, 

H.265+, H.264+, 

Можност за испраќа mail на дневна, неделна, месечна и годишна основа.

Се монтира на висина од 2,1м до 6м.

Можност за чување на податоците на сопствена меморија.

HIKVISION
DS-2CD6825G0/C-

IS(2.0mm)
1.070,00 € 78.281,00

Софтверска лиценца за видео надзор за 1 камера. Апликацијата 

вклучувајќи можност за проширување со дополнителни камери. 

Сите основни карактеристики на системот за видео надзор.

Поддржува: 2 години бесплатна надградба на software, главно / помошно 

складирање, управување со аларми, Google map, управување со алармни 

настани, можност за инсталација и работа на виртуелна машина, можност за 

логирање на 100 корисници истовремено, зачувување на логови од 

системот и настаните, Дефинирање на можности на клиентска апликација. 

Специјално дизајниран графички приказ во живо за густина на луѓе 

итн.

HIKVISION Hik Central 125,00 € 9.145,00

Камера во вградени две леќи, 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON)

B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0035 Lux @ (F2.2.5, AGC ON), 

дигитален WDR, 

поддржува поединечно броење на луѓе кои влегуваат и излегуваат,

дефинирање на поле за броење во зависност од конфигурацијата на 

терен. Можност за мануелно подесување на висина и агол на 

поставеност на камерата.

Резолуција Max. 1920*1080 @25fps, IR range Up to 6 m, компресија H.265, H.264, 

H.265+, H.264+, 

Можност за испраќа mail на дневна, неделна, месечна и годишна основа.

Се монтира на висина од 2,1м до 6м.

Можност за чување на податоците на сопствена меморија.

IP67 заштита (за надворешна употреба)

HIKVISION
DS-2CD6825G0/C-

IVS(2.0mm)
1.135,00 € 83.037,00

РЕШЕНИЈА ЗА КОНТРОЛА НА ГУСТИНА НА ЛУЃЕ

Имплементирањето на решенија кои во својата функционалност користат вештачка интелегенција, во последно време зема се поголем простор во 

делот на системите за техничка заштита. Со користење на овие решенија, во голема мерка се олеснува функционирањето и контролата на крајните 

корисници, а истовремено се намалуваат и ризиците по луѓето. 

Имајќи ја во предвид актулената состојба и случувањата поврзани со "Covid-19" користењето на овие системи се јавува како неопходен сегмент при 

имплементација на мерките и препораките од одговорните здравствени институции. Имплементацијата на овие системи е се со цел намалување на 

ризикот за ширење на вирусот во услови на пандемија, како и за следење и изготвување на дополнителни анализи кои ќе ја зглемат ефективноста и 

оптимизирањето на ресурсите на крајните корисници. 

Како дел од бенефитите кои ги добиваат крајните клиенти со користење на решенијата за контрола на густина на луѓе,  може да поделат во два 

сегменти:

   Бенефити при зголемување на безбедноста по јавното здравје :

- Континуирано следење на бројот на присутни лица во одреден простор

- Едноставна можност за имплементација на препораките за социално дистанцирање

- Безконтактна контрола и известување на лицата во штитениот простор

- Можност за интеграција со останати системи за техничка заштита 

- Можност за интеграција со систем за контрола на пристап и механичко ограничување на пристап во простор при достигање на максимално 

дозволената бројка на присутни лица

   Бенефити при оптимизирање на ресурси :

- Континуирано следење на бројот на присутни лица во одреден простор

- Анализа на број на посетители во подолг временски период

- Анализа на број на посетители во текот на денот или одреден пократок период

- Анализа на периодите со најголема посетеност и оптимизирање на човечките ресурси

- Анализа и селекција на посетители деца/возрасни

ОПРЕМА ЗА КОНТРОЛА НА ГУСТИНА НА ЛУЃЕ
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Цените во денари се со ДДВ! Валиден од 01.08.2020 г.
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а Солуција за една контролна точка (независно "standalone" решение)

Решение специјализирано за мали продавници/маркети. 

Решение за објекти со еден влез/излез.

Брзо поставување на опремата.

Економичен избор - решение само една камера и еден монитор.

Основни нумерички податоци – покажува број на присутни во просторијата. 

Предупредување во реално време и гласовно известување од камерата кога ќе се 

достигне лимитот.

Солуција за една контролна точка со можност за снимање

Решение специјализирано за објекти со единечен влез / излез.

Наменето за маркети, болници, производни погони и сл. со една влезно/излезна 

точка.

Поврзување со екран за прикажување на кориснички информации и податоци во 

реално време. 

Прикажува максимален број прифатливи и тековен број на луѓе во продавницата 

со зелени или црвени знаци за предупредување. 

Идеално за поставување во близина на влезот, така што клиентите можат да се 

информираат за влез од дисплејот. 

Брзо поставување.

За да се овозможи архивирање на информациите од камерата потребно е да се 

постави мрежен видео рекордер.

Базична конфигурација на ситем камера/мрежен видео рекордер/монитор

Можност за испишување на текстуални пораки согласно потребите на клиентот.

Дел од можни сценарија за имплементација на решенија за контрола на густина
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 Солуција со повеќе контролни точки 

Можност за снимање и приказ на информации во реално време со користење 

на мрежен видео рекордер од " I " серија.

Солуција наменета за обејкти од малопродажба, произвоство, здравство, 

индустија и сл. со повеќе влезно/излезни точки.

Конфигурација на системот сите камери да работат како една целина.

Можност за прикажување на информациите и анализите како еден простор.

Мрежниот видео рекордер ја пресметува вклупната бројка од сите камери и 

покажува податоци во реално време со предупредувачки симболи
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Солуција со повеќе контролни точки 

Можност за снимање и приказ на информации во реално време со користење 

на специјализирана "VMS" апликација HikCentral

Решение специјализирано за  големи објекти со повеќе влезни и излезни места.

Наменето за пазарни места, шопинг молови, супермаркети, складишта и центри за 

дистрибуција и сл..

Софтверската апликација HikCentral ги пресметува вкупните бројки од сите камери 

и прикажува интуитивни податоци во реално време со предупредувачки симболи.

Централното управување за прегледување и прегледување на целиот систем 

преку едно место.

Можност за изготвување на анализи и извештаи .

Можност за добивање на алармни настани на различни локации.
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РЕШЕНИЕ ЗА ДЕТЕКЦИЈА ЗА НОСЕЊЕ НА МАСКА
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Слика
Опис

Марка Модел
Цена EUR 

без ДДВ

Цена MKD 

со ДДВ

Виско квалитетна слика со 4к резолуција. 

Висока осетливост при мала светлина, подржано со DarkFighter технологија. 

Чиста слика при јака поздинска светлина до 120 DB - WDR технологија. Ефикасна 

H.265+ технологија за компресија. 

Редуцирани лажни аларми низ класификација на луѓе и возила, базирано на 

користење на вештачка интелигенција - "deep learning" технологија. Активен 

светлосен сигнал и можност за аудио алармирање. 

Обезбедува во безбедност во реално време преку вградено двонасочно аудио. 

Отпорна на вода и прашина (IP66)

HIKVISION
DS-2CD2386G2-

ISU/SL
264,44 € 19.345,86

Софтверска лиценца за видео надзор за 1 камера. Апликацијата 

вклучувајќи можност за проширување со дополнителни камери. 

Сите основни карактеристики на системот за видео надзор.

Поддржува: 2 години бесплатна надградба на software, главно / помошно 

складирање, управување со аларми, Google map, управување со алармни 

настани, можност за инсталација и работа на виртуелна машина, можност за 

логирање на 100 корисници истовремено, зачувување на логови од 

системот и настаните, Дефинирање на можности на клиентска апликација. 

Специјално дизајниран графички приказ во живо за информации од 

камерите за носење на маска.

HIKVISION Hik Central 125,00 € 9.145,00

Виско квалитетна слика со 4к резолуција. 

Висока осетливост при мала светлина, подржано со DarkFighter технологија. 

Чиста слика при јака поздинска светлина до 120 DB - WDR технологија. Ефикасна 

H.265+ технологија за компресија. 

Редуцирани лажни аларми низ класификација на луѓе и возила, базирано на 

користење на вештачка интелигенција - "deep learning" технологија. Активен 

светлосен сигнал и можност за аудио алармирање. 

Обезбедува во безбедност во реално време преку вградено двонасочно аудио. 

Отпорна на вода и прашина (IP66)

HIKVISION
DS-2CD2T86G2-

ISU/SL  
309,93 € 22.674,00

Решенијата за автоматска детекција на носење на маска се базираат на користење на камери со вградена вештачка интелегенција и специјално 

дизајниран алгоритам за распознавање на маска.

Базирајќи се на вештачката интелегенција камерата врши анализа на обликот на лицето на човекот и потоа врши распознавање дали човекот носи 

маска за лице или не.

Врз основа на резултатот добиен од камерата може да се дефинираат најразлични понатамошни различни сценарија околу известувањето:

- Mожност за добивање на гласовна порака

- Можност за испраќање на електорнска порака со слика од детектираното лице

- Можност за анализа во однос на број на детектирани лица и издвоена информација за број детектирани лица без маска

- Можност за интеграција со останатиот систем за видео надзор

- Можност за користење на камерата како класична камера за снимање и како дел од систем за видео надзор

- Можност за детектирање на маска во широк агол на покриеност

- Можност за интеграција со бесплатна софтверска апликација IVMS-4200 / AI modul

- Можност за интеграција со систем за контрола на пристап и ограничување на влезот само на лица со соодветна маска на лице 

- Можност за дефинирање на сопствена гласовна порака и нејзино автоматско репродуцирање во случај на неносење на маска и сл.

Со самото тоа на корисникот му се овозможува побрзо, полесно и побезбедно мониторирање на луѓето кои поминуваат низ просторот каде се врши 

детекцијата.

Флексибилноста на решението и едноставноста при поставувањето се корисни за различни сценарија каде има голем проток на луѓе, како на 

пример транспортни центри, канцеларии, бизнис згради, здравствени институции, шопинг молови и сл.

На локации каде маските за лице се задолжителни или препорачани, користењето на ваков систем обезбедува едноставен начин да се надгледува 

ситуацијата, со можност да се потсетуваат луѓето за поставените правила.

КАМЕРИ ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА МАСКИ

Цените во евра се без ДДВ!

Цените во денари се со ДДВ! Валиден од 01.08.2020 г.
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IVMS-4200 претставува централна менаџмент апликација за управување со DVR, 

NVR, IP камери, енкодери, уреди за контрола на пристап, безбедносни контролни 

панели, видеофонски уреди,  итн. 

Овозможува повеќе функционалности, комплетно менаџирање на сите уреди во 

мрежа како и приказ на настани во реално време.

Истотака овозможува прегледување, експортирање на снимен материјал, 

далечинско пребарување и репродукција.

Апликацијата подржува во еден систем: 50 стандардни корисници и еден супер 

корисник. 256 мапи од објекти, 256 уред за видео надзор, 256 групи на уреди и 

256 канали за секоја група, 16 ПЦ сервери за снимање на видео материјал, 16 

стриминг сервери, преглед во живо на еден главен екран и 3 помошни екрани, 

синхрона репродукција. 3.200 корисници на картички, 16.000 картички за 

контрола на пристап,  128 групи за пристап, 64 врати,  16 позивни видеофонски 

единици,  512 внатрешни единици и сл.

Можност за интеграција со останати апликации.

Специјално дизајниран "AI" модул за приказ на информации од камери 

за детекција на маска.

HIKVISION IVMS-4200 FREE FREE

Специјално дизајниран модул за приказ на информации од камери со вградена 

вештачка интелигенција "AI-Dashboard". Модулот е интегриран во софтверска 

апликација за централен мониторинг IVMS-4200. Истиот може да врши приказ на 

информациите на засебен монитор со одредени статистички информации, во 

зависност од можностите на самото решение. 

Приказ на изглед на опцијата за далармирање и детекција на маска

HIKVISION
IVMS-4200

AI-Dashboard
FREE FREE

Цените во евра се без ДДВ!

Цените во денари се со ДДВ! Валиден од 01.08.2020 г.
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